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Тези науково-практичних конференцій 

2016-2017 рік 

1. Бялий А.О. Санологія як спосіб формування здорового способу життя 

людини. Тези науково – практичної конференції «Сімейна медицина. 

Перспективи розвитку. Комплексний підхід до питань реабілітації. Новітні 

тенденції лікування та профілактики дерматовенерологічних проблем в 

рамках доказової медицини». Львів, 13-15 квітня 2016р. с.5-7. 

2. Бялий А.О. Сестра медична та біоетика. Тези науково – практичної 

конференції «Сімейна медицина. Перспективи розвитку. Комплексний 

підхід до питань реабілітації. Новітні тенденції лікування та профілактики 

дерматовенерологічних проблем в рамках доказової медицини». Львів, 13-15 

квітня 2016р. с.5-7. 

3. Бялий А.О., Вербіцька Р.Я., Вербінець Л.А. Санологія як спосіб формування 

здорового способу життя людини.  Збірник тез наукових робіт учасників 

міжнародної науково - практичної конференції «Роль сучасної медицини у 

житті людини та її місце у формуванні здорового способу життя». Львів, 25-

26 березня 2016р. с.76-80. 

4. Бялий А.О., Вербіцька Р.Я., Вербінець Л.А. Сестра медична і біоетика.   

Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково - практичної 

конференції «Роль сучасної медицини у житті людини та її місце у 

формуванні здорового способу життя». Львів, 25-26 березня 2016р. с.80-85. 

5. Бялий А.О. Приватна чи державна медицина в Україні : якою бути.   Збірник 

тез наукових робіт учасників міжнародної науково - практичної конференції 

«Роль сучасної медицини у житті людини та її місце у формуванні здорового 

способу життя». Львів, 25-26 березня 2016р. с.76-80. 

6. Бялий А.О. Санологія як засіб валеологічного  здоровя в життя людини. 

Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної 

конференції «Сучасні погляди на актуальні питання теоретичної, 

експериментальної та практичної медицини». Одеса, 16-17 грудня 2016р. 

с.68-71. 

7. Бялий А.О. Приватна чи державна медицина в Україні : якою бути.    Збірник 

тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції 

«Сучасні погляди на актуальні питання теоретичної, експериментальної та 

практичної медицини». Одеса, 16-17 грудня 2016р. с.71-78. 

8. Бялий А.О. Санологія як показник забезпечення медико-соціальної 

допомоги. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 



«Сучасний вимір медичної науки та практики». Дніпро, 12-13 травня 2017р. 

с.88-92.  

9. Бялий А.О. Яким бути медичному ринку в Україні. Збірник матеріалів 

міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний вимір медичної 

науки та практики». Дніпро, 12-13 травня 2017р. с.92-07.   

10. Бялий А.О. Визначення стану показників валеологічного здоровя студентів 

навчального закладу. Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної 

науково - практичної конференції «Нове у медицині сучасного світу». Львів, 

24-25 листопада 2017р. с.64-66.  

Тези науково-практичних конференцій 

2019-2020 рік 

1. Бялий А.О. Психологічні фактори, як один з чинників дерматологічних 

захворювань. Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково - 

практичної конференції «Нове у медицині сучасного світі». Львів, 22-23 

листопада 2019р. с.57-62. 

2. Бялий А.О. Біоетика та етичне виховання в медсестринстві. Організація 

наукових медичних досліджень «Salutem». Збірник матеріалів міжнародної 

науково - практичної конференції «Актуальні питання медичної теорії та 

практики». Дніпро, 13-14 грудня 2019р. с.6-12. 

3. Бялий А.О. Приватна чи державна медицина в Україні. Якою бути. 

Матеріали І Всеукраїнської  науково - практичної конференції (заочна 

форма) «Стратегія розвитку вищої мед сестринської освіти» у форматі «Року 

медсестринства в Україні 2020». Львів, 30 вересня 2020р. с.106-112. 

Тези науково-практичних конференцій 

2021-2022 рік 

1. Бялий А.О. Психологічні фактори, як один з чинників дерматологічних 

захворювань. Матеріали І Всеукраїнської  науково - практичної конференції 

«Актуальні питання запровадження інтерактивно - інноваційних форм 

навчання у ЗВО медичного профілю». Львів, 28 травня 2021р. с.107-111. 

2. Бялий А.О. Біохакінг - спосіб покращення роботи організму за допомогою 

медичних препаратів, харчування, тренування та інших методів. Матеріали 

ІІ Регіональної науково - практичної конференції «Стратегія розвитку вищої 

медсестринської освіти». Львів, 27 жовтня 2021р. с. 16-21. 

3. Бялий А.О. Ультрафіолетовий індекс та його вплив на стан шкірних 

покривів людини. Матеріали ІІІ Регіональної науково - практичної 

конференції «Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти». Львів, 27 

жовтня 2022р. с. 16-21. 


